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 چكيده
 منابع آب و خاك، پناهگاه  اما از جنبه زيست محيطي، حفاظت،جنگلهاي زاگرس اگر چه از نظر توليد چوب مطرح نيستند

 .ندنك ناپذيري در پايداري اكوسيستم و معيشت ساكنان اين مناطق ايفا مي حيات وحش و توليد محصوالت فرعي متنوع نقش انكار
برداري  هاي دور مورد بهره باشد كه از گذشته مي) پسته وحشي( نام بنه هاي درختي با ارزش به  يكي از گونهرويشگاهاين جنگلها 

ديد قرار گرفته و به لحاظ عدم حضور درختان مادري و توليد بذر كافي، تجديد حيات طبيعي در آنها در حال حاضر از ش
 از طريق كاشت مستقيم بذر و نهال با هدف  را جنگلهاي بنهي امكان احيااين مقاله، .وضعيت چندان مناسبي برخوردار نيست

افزايش نهايت در گيري از تخريب بيش از پيش آنها و  سازي اين جنگلها و جلو غنيترين شيوه  ترين و با صرفه دستيابي به ساده
 با Split plotكرتهاي خردشده   در قالب طرح آماريتحقيق. نمايد بررسي مين جنگلهاي اين مناطق نشينان و ساكنا درآمدحاشيه

 با گاوآهن و بانكت در  اي، شيار لي، چاله كاسهدو تيمار اصلي بذر و نهال و چهار تيمار فرعي شامل روشهاي كاشت چاله معمو
ت مراحل منظور ثب برداري به در طي دوره رويش و فعاليت حياتي گياه يادداشت. محدوده طرح جنگلداري ارسنجان اجرا شد

ور و فعاليت آفات ، ظههاراكثر سبز شدن بذ  شده و تاريخ حدبرداري از تعداد بذر سبز  و نهالها و آمارهارزني و آغاز رشد بذ جوانه
رشد، نمو و استقرار   و تعيين عوامل بازدارندهها ماني نهال ا و رابطه بين عوامل جوي و موفقيت و زندهها، شادابي نهالهو بيماري

بررسيهاي انجام شده در طول مدت اجراي طرح حاكي از آن است كه در استان  .بندي انجام شد ها بر اساس برنامه زمان نهال
وجه به وضعيت اقليمي موجود از جمله بارندگي نسبتاً كم، عدم پراكنش منظم بارندگي، وجود فصل خشك طوالني، فارس با ت

سازي جنگلهاي بنه با استفاده از كاشت بذر و نهال از  تنش خشكي در طول فصل رويش گياه، احيا و غنيتبخير زياد و بروز
زني درختان مادري،  شاخه افزون بر آن قطع و سر. تر است  بذر چشمگيرموفقيت چنداني برخوردار نبوده و اين حالت در كاشت 

 خود عامل ديگري است كه موجوديت نهالهاي جوجه تيغيحضور دام در عرصه جنگل و تغذيه جوندگان از جمله خرگوش و 
هاي  ناسب و حضور گونهده، تاج پوشش م وجود درختان مادري بذر .نمايد مي هاي جنگلي تهديد  در عرصه را يافته تازه رويش

توانند به همراه مديريت صحيح و اعمال قرق با  ايها به عنوان گياه پرستار از عواملي هستند كه مي گياهي اعم از درختچه و بوته
 . دنتوجه به كند رشد بودن گونه بنه، به استقرار و تجديد حيات طبيعي اين جنگلها كمك نماي

 
 .بنه، ماني ، نهال، روش كاشت، زنده جنگل، بذرياحيا: هاي كليدي واژه

 

 قدمه م
هايي است كه از نظر  كشور پهناور ايران در زمره كشور

ها   را بيابان  آنبيشترسطح جنگل بسيار فقير بوده و قسمت 
بر خالف جنگلهاي . هاي وسيع تشكيل داده است و استپ

شمال ايران كه در بسياري از مناطق به صورت انبوه و 
ود، جنگلهاي واقع در زاگرس به طور ش ه ميفشرده مشاهد

  وهاي بلوط و چند گونه ديگر از قبيل بنه  از گونهعمده
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اند كه به صورت پراكنده و تنك  انواع بادام تشكيل شده
  .)1374بوداغي، ( رويش دارند

هايي كه در طي ساليان دراز  يكي از مهمترين عرصه
ل دستخوش دگرگوني و تحوالت عميق شده و در حا

حاضر نيز هم به لحاظ برداشت محصوالت فرعي متنوع و 
 در به شدتهم از نظر توليد انرژي و چوب سوخت 

معرض تخريب قرار دارد، رويشگاههاي پسته وحشي در 
جنگلهاي بنه با توجه به نقش بسيار . منطقه زاگرس است

گيري از فرسايش، حفظ  مهمي كه در تثبيت خاك، جلو
رداشت ميوه وتوليد سقز دارند، پوشش گياهي، توليد و ب

سالهاي متمادي است كه محل فعاليت اقتصادي و 
نشين جنگل بوده و ارتباط تنگاتنگي  اجتماعي مردم حاشيه
 به نحوي كه حيات اقتصادي و ،بين آنها برقرار است

 .اجتماعي ساكنان منطقه در گرو بقاء اين جنگلها است
اي درختي ه يكي از مهمترين گونه) پسته وحشي(بنه 

باشدكه عالوه بر  جنگلهاي خارج از شمال كشور مي
حضور گسترده در مناطق رويشي ارسباران، زاگرس، 

  فارس و هاي ناحيه خليج وتوراني و ارتفاعات و دامنه ايران
هاي ايران را احاطه  عماني مانند كمربندي اطراف كوير

اين جنگلها به واسطه ارزشهاي متعدد . كرده است
طي، اكولوژيكي، اقتصادي و تجاري، صنعتي، محي زيست

 بايد تحت مديريت و  فرهنگي و حفظ ذخاير ژنتيكي
  .)1382پور،  اوجي و حمزه( حمايت قرار گيرند

هيچ وجه  موجودي فعلي و ميزان توليد اين جنگلها به
تكافوي نياز جمعيت ساكن در نواحي جنگلي زاگرس را 

غير اصولي از جنگل و برداري   بهرهطور طبيعي و بهننموده 
عرصه تحت پوشش هر چند كه در كوتاه مدت مشكالت 

تخريب جنگلها  اما در دراز مدت .نماياند تر مي را كمرنگ
 منطقه را رقم يو فرسايش خاك و كاهش توان اكولوژيك

 .خواهد زد
زراعت ديم در زير اشكوب درختان جنگلي، چراي 

 تأمين رويه و مازاد بر ظرفيت و خارج از فصل، بي
سوخت و مصارف روستايي از عوامل عمده تخريب 

شوند كه با همسو شدن ساير عوامل در عدم  محسوب مي
 كنند زادآوري طبيعي اين جنگلها نقش مؤثري ايفا مي

 توفيق در حفظ  اين  بنابر.)1374زاده و طهماسبي،  حسين(
شونده  و بقاي جنگلهاي منطقه، احياي منابع طبيعي تجديد

آنها در گرو مهيا ساختن شرايط و ر توليد و استمرا
 است كه بتواند پايداري عرصه ساز و كاريكارگيري ب

هاي موجود را تضمين و با استفاده از روشهاي مناسب، 
تا از اين راه ايد ا را تسريع نمهسازي اين جنگل امر غني

بتوان بخشي از ضايعات وارده را جبران و اكوسيستم را در 
  .)1374عبداهللا پور، ( بي سوق داد پايداري نسبراي

ترين و  هدف از اجراي اين بررسي، دستيابي به ساده
سازي جنگلهاي بنه و جلوگيري از  ترين شيوه غني باصرفه

نشينان  تخريب بيشتر آنها و همچنين افزايش درآمد حاشيه
انجام اين بررسي با تمام . و ساكنان اين جنگلها بوده است

د بار ديگر بر لزوم استفاده از اهرم ها شايد بتوان كاستي
 اين ءمديريتي به منظور حفظ و حمايت و كمك به بقا

گذر اكوسيستم موجود  جنگلها تأكيد نمايد تا از اين ره
 منابع آب و خاك يحفظ و تقويت گردد كه صد البته بقا

و كشاورزي و در نهايت هستي انسانهاي ساكن در 
 .امر خواهد بوددر گرو اين حواشي جنگلهاي زاگرس 

 
 روشهامواد و 

 موقعيت جغرافيايي

  كيلومتري شيراز و 110محل اجراي طرح در فاصله 
در زيرحوزه ارسنجان در حد فاصل دو رشته كوه به 

 53ْ و9´سياه، بين طول جغرافيايي  نامهاي سرپنيران و كوه
 تا 29ْ و45´ و عرض جغرافيايي  شرقي53ْ و44´تا 

 .)1382حسامي،( ه است واقع شدشمالي 30ْو15´
 علي بر اساس آمار و اطالعات كسب شده از ايستگاه

 ميانگين محل قرار دارد مجاورت كه در آباد كمين
 در حدود 1375 -1384بارندگي ساليانه طي سالهاي 

 درجه 4/15ْ ميليمتر، دماي متوسط ساالنه 6/365
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 27ْ )تير( گراد، ميانگين دما در گرمترين ماهيسانت
 درجه 1/4ْ )دي( د، ميانگين دما در سردترين ماهرايگسانت
 برابر گراد، حداكثر بارندگي در دي ماه نازل شده كهيسانت
ماه   و كمترين بارندگي مربوط به شهريور ميليمتر2/94 با

حداكثر ارتفاع از سطح دريا  .باشد بوده و تقريباً صفر مي
 ميانگين متر و 1500 متر و حداقل 3200در اين ناحيه 

 .)2 و1شكل ()1384بي نام،( باشد  متر مي1847رتفاع ا
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 وضعيت جنگل منطقه

ي و مركزي حوزه در هاي غرب درختان بنه در قسمت
هاي كوه  كوه سياه وسرپنيران و در دامنه فاصل دو رشته حد

صورت تيپ نسبتاً خالص با تاج پوششي كمتر  سرپنيران به
هاي مركزي و  شود كه در بخش  درصد ديده مي10از 

دام و عدم وجود  شرقي منطقه به علت قطع درختان، چراي
تقليل  رصد د2حيات مناسب اين ميزان به حدود  تجديد

اشكوبه بوده و  صورت دو  جنگل در اين منطقه به. يابد مي
هاي بادام،  درختان بنه و كلخونگ اشكوب باال و گونه

عنوان  هب) دافنه(انجير، كيكم، ارژن، تنگرس، خوشك 
وسيله ه  ببيشترشوند كه  ين مطرح مييعناصر اشكوب پا

، آفات برگخوار و چراي تيغي جوجه ويژه بهجوندگان 
مفرط دام و مازاد بر ظرفيت و خارج از فصل تهديد 

 .شوند مي
لحاظ   يات طبيعي در محدوده غربي حوزه بهتجديد ح

اجراي طرح جنگلداري و اعمال نسبي حفاظت فيزيكي 
 در سطح حوزه ولي ،بهتر از بخش مركزي وشرقي است

باشد كه علت آن را  اصل تجديد حيات بنه ضعيف ميدر 
 پايين هاي بذرده، چراي دام، نبودن پايهبايد در وهله اول 
 عدم وجود ،)پوك و تو خالي بودن (هابودن كيفيت بذر

آوري بذر توسط  احل بعد جمعخاك مناسب و در مر
 .سوزي جستجو نمود آتشو اهالي

 زنيهايي مانند بادام، كيكم   گونه،)بنه(در تيپ مذكور 
گل، حضور دام در جن. اند استقرار يافتهبه صورت همراه 

اقل رسانده و قطع و  تجديد حيات از طريق بذر را به حد
زني درختان موجبات كاهش درختان مادري را  شاخه سر

فراهم ساخته است كه با اعمال حفاظت فيزيكي درختان 
 .)1369اوجي، ( اند زاد رويش يافته شاخهشكل  به دوباره

  :يافته در اين منطقه عبارتند از هاي رويش  اعم گونه
    Pistacia  mutica بنه

 Pistacia  khinjuk كلخونگ

   Acer  monspessulanum )افرا(كيكم 

 Amygdalus  scoparia بادامك

      Amygdalus  lycioides تنگرس

 Amygdalus  orientalis ارژن

     Ramnus  pallasii تنگس

       Crataegus  azarolus كيالك

    Pyrus  glabra گالبي وحشي 

  .Salix  sp بيد

  .Nerium  sp خرزهره

     Ficus carica انجير

   Daphne  mucronata دافنه

    Berberis  vulgaris زرشك

  .Ephedra  sp ريش بز

   Convolvulus  leiocalycinus سگ جاز

   Cotoneaster  numularia شيرخشت

   Celtis  caucasica داغداغان

   .Tamarix  sp گز

 
 استان فارس موجود در  پسته وحشيهاي گونه

P. atlantica 
هاي جنس پسته است كه  گونهاين درخت يكي از
بيش  و پراكندگي اين گونه كم. گسترش وسيعي دارد

سراسر مناطق شمال و غرب پاكستان، مركز و جنوب 
افغانستان، جنوب و غرب ايران، جنوب قفقاز، شمال 

وريه، لبنان، اردن تا فلسطين اشغالي عراق، جنوب تركيه، س
پس از اين دامنه پيوسته، در آفريقا در . شود را شامل مي

هاي انبوهي را   ظاهر شده و تودهدوبارهمنطقه سيرينايكا 
كند  ايجاد مي) تونس، الجزاير و مراكش(در كشور مغرب 

 .گردد ميمنتهي كه حتي به جزاير قناري نيز 
در حال حاضر به صورت  .atlantica Pهاي   ه ميو

هاي طبيعي  اي از سطح عرصه بسيار شديد و گسترده
ي محلي به هاشود و حتي در فروشگاه آوري مي معج
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ها به صورت تازه به مصرف  اين ميوه. رسد فروش مي
رسند و به ندرت براي استحصال روغن از آن استفاده  مي
يك گياه  P. atlantica ياز نظر اكولوژيك. شود مي

 اي  در مناطق مديترانه.پسند است  خشكيمشخصاً
 P. atlantica  اي به  هاي مديترانه  مرز حاشيه رستنياغلب

در اين مناطق همچنين به . كند سمت بيابان را اشغال مي
هاي  مانند گونه(هاي خشكي پسند  همراه ساير درختچه

در جنگلهاي تنك بلوط، ارس و كاج ) بادام و زالزالك
رويش دارد و نيز ) ق گرم و خشكويژه در مناط هب(

همچنين دامنه . كند خاكهاي بسيار متنوعي را اشغال مي
در تركيه بين : رويش ارتفاعي اين گونه گسترده است

، در ايران بين 600-1800، در عراق بين 1800-300
، در افغانستان 900-1400، در پاكستان بين 3000-900
 متر از  -50-1200 و در فلسطين بين 800-2400بين 

  .)1383صابر،نگهدار( سطح دريا رويش دارد
 

P.khinjuk  

هاي خشكي    نيز يكي از گونه وحشي پسته ازاين گونه
دامنه اصلي گسترش اين گونه .  توراني است-پسند ايران

ه تا شمال سوريه، شمال عراق، از جنوب شرقي تركي
اي غرب و جنوب ايران و از استان بلوچستان هكوه

از غرب به  P. khinjuk. تا شرق افغانستان استپاكستان 
جنوب اردن، حجاز، جنوب سينا و صحراي شرقي مصر 

اي با  ردهدامنه انتشار اين گونه به صورت گست. كند نفوذ مي
در جنوب غرب آسيا منطبق  P. atlantica هاي هرويشگا

هاي نادري  ه اين گونه رويشگابه طور معمول. ده استش
 اين گونه به عنوان يك گونه پيشرو در .دهد را تشكيل مي

ها و  مراتع يا درختزارهاي مناطق خشك به همراه درختچه
اي و سنگي،  در نواحي صخرهويژه  بههاي معدودي،  بوته

حدود ارتفاعي رويش اين . دهد جوامعي را تشكيل مي
ميوه .  متر از سطح درياست400-2700گونه در ايران بين 

P. khinjuk آوري و مصرف  ي جمعرت محلبه صو
 .)1383نگهدارصابر،( شود مي

 شناسي مطالعات خاك

بررسي خاك منطقه با حفر پروفيل در دو منطقه انجام 
بلندي،  و  اطالعات صحرايي نظير شيب، پستيبعد وشد 

فرسايش، سنگريزه، رنگ خاك، بافت، تمركز آهك و رس 
 نمونه. آوري شد هاي خاك جمع و نحوه قرار گرفتن افق

ا تهيه و آزمايشهاي ه هاي مختلف پروفيل اك از افقخ 
 .)1 جدول(  آنها  صورت پذيرفتمختلف در مورد
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 ي مورد آزمايش در ارسنجان  نتايج تجزيه آزمايشگاهي نمونه خاك منطقه-1جدول 

عمق  درصد ذرات خاك
 رس الي شن)سانتيمتر(

هدايت  بافت
الكتريكي

اسيديته 
pH 

درصد ماده
 آلي

درصد 
 اشباع

بل فسفر قا
جذب 
ppm 

پتاسيم 
قابل جذب

ppm 

كربنات 
 كلسيم

4-0 56 32 12 SL 84/0 4/7 21/0 13/33 4/16 548 75/46 
20-4 48 28 24 SCL 37/0 7/7 44/0 74/38 4 692 97/25 
40-20 54 26 20 SCL 30/0 7/7 17/0  1 396 09/41 
60-40 48 22 30 SCL 25/0 6/7 14/0  4 196 12/47 
80-60 53 19 28 SCL 29/0 7/7 07/0  6/2 112 5/70 

 

هاي حفر شده به  طوركلي وضعيت خاك در پروفيل به
 :شرح زير قابل توصيف است

اي مايل به زرد   سانتيمتر رنگ خاك قهوه0-4عمق
 و ساختمان بشقابي و  شني لوميبافت سبك با روشن

اسفنجي كه در حالت خشك نرم و در حالت مرطوب 
پذير  شكننده و در حالت خيس كمي چسبنده و شكل

 درصد، شوري 5-10ميزان سنگ و سنگريزه حدود . است
 تا 3/7خاك بسيار كم و اسيديته آنها متعادل و حدود 

 .باشد  مي44/7
با بافت اي  قهوه سانتيمتر رنگ خاك 4-20در عمق

 و داراي ساختمان مكعبي  شني رسي لوميسنگين
پايداري . كعبي ريز ضعيف استدار متوسط تا م گوشه

ذرات خاك در حالت خشك كمي سخت و در حالت 
پذير  مرطوب شكننده و در حالت خيس چسبنده و شكل

صد، شوري   در5-10ميزان سنگ و سنگريزه حدود . است
 باشد  چيز مي نا

 با بافت اي  سانتيمتر رنگ خاك قهوه20-40در عمق 
كعبي و داراي ساختمان مسنگين شني رسي لومي 

دار ريز و نسبتاً قوي  دار نسبتاً قوي تا مكعبي گوشه گوشه
 . است5/7شوري خاك ناچيز و اسيديته آن حدود . است

با بافت اي  قهوه  سانتيمتر رنگ خاك 40-80در عمق 
و داراي ساختمان مكعبي شني رسي لومي سنگين 

پايداري ذرات . دار متوسط تا ريز و نسبتاً قوي است گوشه

الت خشك سخت و در حالت مرطوب خيلي خاك در ح
. باشد پذير مي سخت و در حالت خيس چسبنده و شكل
در .  است6/7شوري خاك ناچيز و اسيديته آن حدود 

 به طور عمدههاي خاك   سانتيمتر اليه80عمق بيش از 
  .)1382حسامي،( واجد سنگ و سنگريزه متراكم است

 

 آوري درختان بنه زاد

 توراني خاستگاه اصلي درخت منطقه رويشي ايران و
شود اين درخت در منطقه رويشي زاگرس  بنه محسوب مي

تيپ بنه مستقل رويش يا   وبه عنوان گياه همراه با بلوط
ده، ساليانه ميوه  اكثر درختان بنه با پايه مادري بذر. دارند

كه به مصارف محلي مانند تهيه  كنند ميفراوان توليد 
سازي و يا به صورت   شيرينيترشي، مربا و مغز ميوه در

هوشيدري و ( رسد آجيل به مصرف خوراكي و تغذيه مي
 .)1380يوسفي،

ي ها  رويشگاه حاكم بردر طبيعت با توجه به شرايط
ي زن ندرت شرايط رطوبت خاك براي جوانه  به،اين گونه

 مقادير زياد بذر  از ميانبرايفراهم است و به همين 
 معدودي در شرايط مساعد پراكنده شده فقط تعداد بسيار

اين وضعيت به . دهند قرار گرفته و به رشد خود ادامه مي
دنبال تخريب جنگلها و از بين رفتن پوشش گياهي 
مناسب و در نتيجه كاهش رطوبت خاك تشديد شده و 
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هاي خشك منطقه زاگرس به  رويش بذر بنه در زمين
 بايد  به نحوي كه نهالهاي جوان بنه را،مخاطره افتاده است

هاي مختلف بادام و  در پناه تخته سنگها و يا در پناه گونه
  .)1374بردبار و نعمتي،( تنگرس جستجو نمود

 

 يهاي اكولوژيك نياز

نش هايي است كه با توجه به پراك پسته وحشي از گونه
يم مرطوب خزري، ز اقلج هوسيع و گسترده آن در ايران، ب

يج و عماني، در هاي پست خل ها و بخشها و بيابان كوير
خشك، نيمه مرطوب به صورت  اكثر مناطق خشك ونيمه

تك درخت يا گروهي و يا به صورت همراه در جنگلهاي 
هاي خالص و محدود و  غرب، گاهي به صورت توده

 با چند گونه مهم نظير بلوط، افرا، ارس و بادام بيشتر
هاي وسيعي را به  تشكيل جوامع جنگلي داده و عرصه

از نظر خاك در خاكهاي سبك، .  داده استخود اختصاص
 بر روي تشكيالت آهكي بابيشتر سنگين تا سنگين،  نيمه
pH 7 اين درختان .  و در اشكوب غالب قرار دارد8 تا

زاد با تاج   به صورت دانهبيشتر ميانسال تا كهنسال و اغلب
هاي سالم   تا ضعيف با تنهطبيعيبسته يا باز كه از شادابي 

 يميم يافته و پوسيده در اثر ضعف فيزيولوژيكيا معيوب تر
 .شود و يا رسيدن به سن دير زيستي ديده مي

هاي مفرط از اين درختان، تجديد  برداري دليل بهره به
جز در شرايط خاص و استثنايي تقريباً  حيات طبيعي به

تقامت  اما به لحاظ پايداري و اس،بسيار كم يا ناچيز است
هاي مختلف از خود نشان  شگاهپذيري كه در روي وصف نا

 خوردار است اند، از ارزش و اهميت وااليي بر داده
 .) الف-1374فتاحي،(
 

 هميت اقتصاديا

 محسوب هاي جنگلي زاگرس بنه از مهمترين گونه
نقش سازنده و اساسي در ساختار اقتصادي شود و  مي

 صمغ حاصل از اين درخت از لحاظ .مناطق مختلف دارد

 برخوردار زياديرزش صادراتي ت و اتجاري از اهمي
 درختان بنه به لحاظ نقشي كه .) ب-1374فتاحي،(  است
نشينان ناحيه  باز در گذران زندگي و معيشت جنگل از دير

اند ديدگاه اقتصادي و اجتماعي خاصي را به  زاگرس داشته
جنگلها با تمام اهميت و اين  .اند خود اختصاص داده

طبيعي به   به دليل تبديل منابعشده ارزش اقتصادي شناخته
رويه و  برداري بي زراعت، استفاده از سوخت هيزمي و بهره

چراي دام به مقتضاي وضعيت شناخت و فرهنگ 
برداري از آنها كم و بيش آسيب ديده است كه علل  بهره

توان در فقدان شغل مناسب، افزايش  وضعيت فوق را مي
سيلي، جمعيت، عدم دسترسي عشاير به سوختهاي ف

استفاده از محصوالت چوبي جنگل به عنوان مصالح 
ساختماني، افزايش دام در واحد سطح، كشت در اراضي 

رس، پراكندگي روستاها به علت  شيبدار، چراي زود
نشينان  كوهستاني بودن مناطق، عدم آگاهي عشاير و جنگل

 از پيامدهاي ناگوار تخريب جنگل جستجو نمود
  .)1374حيدري،(
 

 قيقروش تح

بذر و نهال گونه بنه نوع كشت شامل اين آزمايش در 
 :ي كاشت شاملروشهاعنوان تيمار اصلي و   هب

 30×30×30به ابعاد متوسط ) Usual pit(چاله معمولي 
به ابعاد متوسط ) Bowl pit(اي  چاله كاسه، سانتيمتر

،  ذخيره نزوالتبرايشتك ت سانتيمتر و ايجاد 30×30×45
 سانتيمتر و 90 به عرض متوسط )Banquette(بانكت 

شخم ) Furrow(شيار با گاوآهن ، كاشت در چاله معمولي
با گاوآهن بر روي خطوط تراز و كاشت در چاله معمولي 

اي خرد عي در قالب طرح آماري كرتهعنوان تيمار فر به
در قسمتي از محدوده طرح جنگلداري ) Split plot(شده 

 .ارسنجان كشت شدند
چهار تكرار انجام و در هر تيمار فرعي اين آزمايش در 

 متر از يكديگر حفر و 1 دهنه گوده به فاصله 49نيز تعداد 



 بررسي امكان احياي جنگلهاي بنه
214  از طريق كاشت مستقيم بذر و نهال

 مورد نياز از هايبذر. بذر و نهال در آنها كاشت شد
ميه آنها جنگلهاي منطقه تهيه و قبل از كاشت ابتدا قوه نا

كش ضد عفوني و   با سموم قارچو بعد%) 82(گيري  اندازه
هاي مورد  ز بر اساس نقشه كاشت در تيماردر اواخر پايي

 با تيمار و 1380 در سال اين طرح. اشاره كشت شدند
و با در منطقه ارسنجان اجرا بيني شده  تكرارهاي پيش

برداري انجام و اطالعات  شروع فصل رويش يادداشت
 . مخصوص ثبت گرديدبرگه هايمورد نياز در 

 كشت بذر در برايگونه توفيقي از   سال هيچايندر
 دوباره 81در سال . هاي مورد آزمايش حاصل نشد مارتي

گيري   واندازههار با بذر انجام شد وپس از تهيه بذكشت
عفوني نمودن آنها در اواخر پاييز  و ضد%) 84(قوه ناميه 

زني بر اساس  كه خوشبختانه از نظر جوانه كشت شدند
اً هاي مختلف نسبت  وضعيت در تيمار،اطالعات موجود
آغاز فصل رويش و تغييرات اقليمي  با. مطلوب بوده است

از تعداد نهالهاي حاصل از كشت مستقيم بذركاسته شد و 
 به صورتي كه در ، ادامه يافت82اين روند تا پايان سال 

خاتمه اين سال تعداد نهالهاي حاصل به حداقل خود 
رسيد كه اين امر حاكي از عدم توفيق كشت مستقيم بذر 

 .باشد هاي تخريب يافته جنگلي مي هدر عرص
 

  نتايج
تجزيه و پس از آماربرداري اطالعات كسب شده 

 :شده است ارائه 2جدول  درتحليل شدند كه نتايج آن 
 

 1384تا  1382 هاي  مختلف طي سالعواملدار بودن  ماني و سطح معني  ميانگين مربعات درصد زنده-2جدول 
 ۸۴تبديل يافته سال  ۸۳هاي سال تهتبديل ياف ۸۲سال  منابع تغييرات

 ns ۷۳/۱۵ ns ۰۱۵۱۶/۰ ns۲۱۲/۰ تكرار

 ۴۱/۱۷۱ ** ۴۱۷/۱۳۷ ** ۶۷۵/۱۱۰۵* نوع كشت

 ۳۲۴/۰ ۰۲۸۵/۱ ۹۹۷/۳۳ خطا

 ns ۱۸/۳۵۷ ** ۵۴۷/۵ * ۱۹۴/۳ روش كاشت

 ns ۴۲۹۵/۴۹۱ ns ۳۹۶۶/۲ ** ۹۲۳/۶ نوع كشت*روش كاشت

 ۸۱/۰ ۹۱۷۵۷/۰ ۴۱۶۷/۱۷۶ خطاي آزمايش

 ۲/۲۵ ۷۳/۲۳ ۹۲/۲۴  %اتيب تغييرضر

 .معني دار نيست ns  ،  ۰۱/۰معني دار در سطح **  ، ۰۵/۰ معني دار در سطح *

دهد كه   نشان مي1384نتايج بدست آمده در سال 
 و )بذر و نهال (ماني در سطوح نوع كشت درصد زنده

% 1ا در سطح نههمچنين روشهاي كاشت و اثرات متقابل آ
 با توجه به باال بودن ضريب .آماري دارنددار  تفاوت معني

تغيير آزمايش، براي تصحيح توزيع يك تبديل مناسب 
)x√ (هاي آزمايش انجام شد كه ميانگين مربعات  روي داده

هاي تبديل يافته در جدول  داري عوامل داده و سطح معني
پس از تجزيه واريانس، ميانگين سطوح . است  آمده2

بندي  طبقه آزمون دانكن باي  اصلي و فرععاملمختلف، 
 . استارائه شده 4 و 3 ولهايشدند كه نتايج آن در جد

 

     
 )α%=5( مقايسه ميانگين سطوح مختلف تيمار كشت با آزمون دانكن -3جدول 

 ۸۴سال  ۸۳سال  ۸۲سال  تيمار

 B ۷/۴۱ B ۶/۴ B ۵/۱ بذر

 A ۵/۵۳ A ۳/۳۹ A ۶/۳۶ نهال
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 )α%=5(مختلف روش كاشت با آزمون دانكن   مقايسه ميانگين سطوح -4جدول
 ۸۴سال  ۸۳سال  ۸۲سال  روش كاشت

 B ۰/۳۹ B ۳/۱۶ B ۳/۱۲ چاله معمولي

 AB ۷/۴۷ B ۲/۲۰ B ۸/۱۷ اي چاله كاسه

 A ۴/۵۵ A ۹/۳۴ A ۲/۳۲ آهن شيار با گاو

 AB ۲/۴۸ B ۳/۱۶ B ۰/۱۴ بانكت

 .دار آماري دارند اختالف معني% ۵ح ف غيرمشترك هستند در سطوهايي كه طبقه آنها حر تيمار* 

 

شود كه تيمار  با توجه به نتايج حاصل مشاهده مي
ماني بيشتري نسبت  كشت به صورت نهال از درصد زنده

 همچنين روش .به كاشت به صورت بذر برخوردار است
كاشت به صورت شيار با گاوآهن بيشترين درصد 

 ميانكه   در حالي،دهد ماني را به خود اختصاص مي زنده
ساير روشهاي كاشت تفاوت چشمگيري مشاهده 

شود، هر چند كه روش كاشت به صورت چاله  نمي
 .ماني را داشته است معمولي كمترين درصد زنده

براي تعيين رفتار روش كاشت در دو سطح روش 
، به طور جداگانه تجزيه و تحليل )بذر و نهال(كاشت 

صورت انجام و مشاهده شد كه در تيمار كشت به 
 روشهاي كاشت مياندر ) 84 و 83در سالهاي (نهالكاري 

 وجود دارد% 1دار در سطح  ف معنياعمال شده اختال
 نتايج آزمون دانكن حاكي از آن است كه .)5 جدول(

روش شيار با گاوآهن بيشترين و چاله معمولي كمترين 
 .)6 جدول(اند  ماني را به خود اختصاص داده درصد زنده

 
 1384 تا 1381دار بودن عوامل مختلف روش كاشت نهال طي سالهاي  ماني و سطح معني ميانگين مربعات درصد زنده  -5جدول 

 ۸۴سال  ۸۳سال  ۸۲سال  ۸۱سال  درجه آزادي منابع تغييرات

 ns ۰۹۵/۸۴ ns ۳۶۶/۲۲ ns ۴۷۶/۸۸ ۴۸۴/۵۷ ۳ تكرار

 ns ۲۳/۷۶۵ ** ۵۲/۱۱۱۱ ** ۷۲۲/۱۳۳۴ ۵۶۲/۸۷۳ * ۳ تيمار

 ۷/۱۷۴ ۰۲/۱۳۵ ۸۹۸/۲۷۷ ۸۵۴/۲۷۷ ۷ خطا

 ۱۶/۱۹ ۵۷/۲۷ ۱۸/۳۰ ۳۶۷/۲۷  %ضريب تغييرات

 
 )α%=5(ماني روشهاي مختلف كاشت نهال با آزمون دانكن    مقايسه ميانگين درصد زنده-6جدول 

 ۸۴سال  ۸۳سال  ۸۲سال  ۸۱سال  روش كاشت

 B ۸/۳۸ B ۳/۴۰ B ۶/۲۵ B ۲/۲۳ چاله معمولي

 AB ۶/۵۳ AB ۰/۵۰ B ۷/۳۵ B ۱/۳۲ اي چاله كاسه

 A ۴/۷۱ A ۰/۷۳ A ۸/۶۳ A ۳/۶۴ آهن شيار با گاو

 AB ۰/۴۸ AB ۵/۵۰ B ۱/۳۰ B ۵/۲۷ بانكت

 

 روشهاي ميان آماري دار  معني تفاوت1382در سال 
 1381 در صورتي كه در سال ،شود كاشت مشاهده نمي

با توجه  .)5 جدول (خورد چشم مي  به%5تفاوتي در سطح 

شود كه همانند سال   آزمون دانكن مشاهده ميبه نتايج
آهن بيشترين و چاله معمولي كمترين   شيار با گاو1384
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اند   داشته83 الي 81ماني را طي سالهاي  درصد زنده
 .)6 جدول(

 1382 انجام و در سال 1381تيمار كشت بذر در سال 
  واكاري نيز صورت گرفته و آماربرداري از درصد

 ادامه يافت و با در نظر گرفتن 84 تا 82ماني از سال  زنده

 روشهاي كاشت بذر ميانداري   تفاوت معنيFآزمون 
 83هر چند كه در سال  .)7 جدول(وجود نداشته است 

 بانكت با 82و در سال % 1/6شيار با گاوآهن با ميانگين 
اند  ماني را به خود اختصاص داده بيشترين زنده% 9/45
 .)8 جدول(

 
 1384 تا 1382اي  دار بودن عوامل مختلف روش كاشت بذر طي سال ماني و سطح معني گين مربعات درصد زنده  ميان-7جدول 

 ۸۴سال  ۸۳هاي سال تبديل يافته ۸۲سال  منابع تغييرات

 ns ۳۶۲/۲۷ ns ۲۳۶۶/۰ ۰۶۶/۰ تكرار

 ns ۳۸/۸۳ ns ۷۶۹۹/۰ * ۲۶/۱ روش

 ۲۴۸/۰ ۴۹۲۰/۰ ۹۳۵/۷۴ خطا

 ۱۲/۲۸ ۵۴/۳۰ ۷۶/۲۰ %ضريب تغييرات

 
 )α%=5(ماني روشهاي مختلف كاشت در تيمار بذر با آزمون دانكن    مقايسه ميانگين درصد زنده-8جدول 
 ۸۴سال  ۸۳سال  ۸۲سال  روش كاشت

 A ۷/۳۷ A ۱/۵ AB ۰/۲ چاله معمولي

 A ۴/۴۵ A ۶/۴ A ۵/۳ اي چاله كاسه

 A ۷/۳۷ A۱/۶ B ۰/۰ آهن شيار با گاو

 A ۹/۴۵ A ۵/۲ B ۵/۰ بانكت
 

 از آنجا كه اثرات متقابل نوع كشت و روش كاشت در 
 و اين اثرات در هرسال) 2 جدول(دار است   معني84سال 

% 5با آزمون دانكن در سطح هاي مورد بررسي مجموع سال
 .)9 جدول(مورد مقايسه قرار گرفتند 

 
 )α%=5 آزمون دانكن( هاي مختلفكاشت در سالروش × ماني اثرات متقابل نوع كشت    مقايسه ميانگين درصد زنده-9جدول 

 بانكت آهن شيار با گاو اي چاله كاسه چاله معمولي ۱۳۸۲سال 

 B ۳/۴۰ B ۰/۵۰ A۰/۷۳ B ۵/۵۰ نهال

 B ۷/۳۷ B ۴/۴۵ B ۷/۳۷ B ۹/۴۵ بذر

     ۱۳۸۳سال

 B ۶/۲۷ B ۷/۳۵ A ۸/۶۳ B ۱/۳۰ نهال

 C ۱/۵ C ۶/۴ C ۱/۶ C ۵/۲ بذر

     ۱۳۸۴سال 

 B ۵/۲۲ B ۱/۳۲ A ۳/۶۴ B ۵/۲۷ لنها

 C ۰/۲ C ۵/۳ C ۰ C ۵/۰ بذر

     ۱۳۸۴ تا۱۳۸۲ هاي سال

 C ۲/۳۰ B ۳/۳۹ A ۰/۶۷ BC ۱/۳۶ نهال

 D ۰/۱۵ D ۸/۱۷ D ۶/۱۴ D ۳/۱۶ بذر

 



  پژوهشي -فصلنامة علمي
217 3 شمارة 14تحقيقات جنگل و صنوبر ايران جلد 

 بحث 
 نهال

ماني با عوامل  هاي همبستگي بين درصد زندهبررسي
 در يكار ماني نهال از آن است كه درصد زندهاقليمي حاكي 

 ، درجه حرارت حداقلعوامل با 1382 و1381سالهاي 
 و معكوس و با بارندگي همبستگي مستقيم باالهمبستگي 

 با درصد رطوبت 1384ها در سال  ماني نهال  زنده.دارد
  .همبستگي مستقيم نشان داده است

 بذر

 كشت شده در سال هايبه دليل عدم سبز شدن بذر
. ل صورت نگرفته است، تجزيه و تحليلي در اين سا1381

و  1382 هاي هاي بدست آمده در سال تجزيه و تحليل داده
 ميان دار معنيوجود تفاوت عدم نشان دهنده  1383

با مطالعه  .استماني  روشهاي مختلف كاشت از نظر زنده
ماني در  كه درصد زنده مشخص شدضرايب همبستگي 

 اي همبستگي مثبتكاري  با حداكثر دما دار تيمار بذر
 به دليل ثابت بودن مقادير جوي 1384در سال . باشد مي

شده، همبستگي قابل توجهي در رابطه با درصد  اعالم
  .شهاي مختلف كاشت مشاهده نشدماني در رو زنده

 مقايسه بذر و نهال 

توان  با توجه به توضيحات ارائه شده در باال مي
كاري   در هر يك از تيمارهاي بذر و نهالدريافت كه

 روشهاي كاشت در طي سالهاي ميانگيري موت چشتفا
شود اين  سؤالي كه مطرح مي .اجراي طرح وجود دارد

ماني در اين دو  است كه آيا تفاوت آماري بين درصد زنده
تجزيه مركب دو تيمار بذر و نهال در  تيمار وجود دارد؟

طي سالهاي اجراي طرح گوياي اين مطلب است كه بين 
فاوت بسيار زيادي از نظر درصد دو تيمار اعمال شده ت

وجود دارد، در طول مدت سه سال % 1ماني در سطح  زنده
ماني بسيار  كاري درصد زنده تيمار نهال) 1384 تا 1382(

 قرار A  طبقهكاري داشته و در  بااليي در مقايسه با بذر
آهن  از طرفي همچنان روش شيار با گاو. گرفته است

مترين متوسط درصد بيشترين و روش چاله معمولي ك
 .)9جدول  (اند ماني را به خود اختصاص داده زنده

ماني در دو   در ادامه ضرايب همبستگي درصد زنده
بارندگي، ( آب و هوايي عواملتيمار بذر و نهال و 

با . محاسبه شد) رطوبت، حداقل و حداكثر درجه حرارت
توان چنين بيان داشت كه در  مياين ضرايب توجه به 
 آب و تلف همبستگي شديدي بين عواملمخسالهاي 

 در تيمار ولي ،ماني وجود ندارد هوايي و درصد زنده
ماني با حداقل و حداكثر دما  كاري بين درصد زنده نهال

 .رابطه معكوس و با بارندگي همبستگي مثبت برقرار است
به طور كلي با توجه به اطالعات اقليمي منطقه و نتايج 

هاي بدست آمده در طول   دادهحاصل از تجزيه و تحليل
وضعيت  كه توان چنين بيان داشت مدت اجراي طرح مي
هاي  هاي است كه در اكثر رويشگا اقليمي استان به گونه

از جمله محل اجراي طرح بروز پديده ) بنه(پسته وحشي 
خشكي فيزيكي هوا مقارن با آغاز فصل رويش گياهي 

 ماه 8ماه حدود   از فروردين تا اواسط آباندر عملبوده و 
گيرد و وجود هر گونه رويش در  بارندگي صورت نمي

عرصه تابعي از بارندگي در فصل پاييز و زمستان سال قبل 
هر چه از فصل بهار و ماه فروردين . )1شكل  (باشد مي
گذرد رطوبت موجود در خاك كاهش يافته و متقابالً  مي

 يابد كه در نهايت منجر به درجه حرارت افزايش مي
در  .گردد افزايش تبخير و تحليل منابع رطوبتي خاك مي

اواخر خردادماه پديده خشكي بر پوشش گياهي غلبه 
نموده و با تغيير رنگ و كاهش ميزان دريافت آب توسط 

هاي چندساله   گونهبعدهاي يكساله و  ريشه گياه، ابتدا گونه
اي تير و مرداد اين  قرار گرفته و با آغاز ماههتنش تحت
رسد كه در مرحله اول نونهالهاي  ده به حداكثر خود ميپدي

بنه به شدت آسيب ديده و تلفات سنگيني به آنها وارد 
 4  تا3 با ادامه اين وضعيت حتي نهالهايي با سنين .شود مي

 خود را با تغيير رنگ برگها و خزان زود واكنشسال نيز 
 .دهند هنگام نشان مي
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 به فعاليت آفات و در كنار تغييرات مورد اشاره بايد
 در يبيماريها اشاره نمود كه با بروز ضعف فيزيولوژيك

شود  نهالهاي جوان بنه شرايط براي فعاليت آنان فراهم مي
نهالها  ماني نو  عوامل ثانويه محدود كننده زنده كه خود از

افزون بر آن فعاليت جوندگان از جمله . شوند محسوب مي
 شدن منابع موش صحرايي و خرگوش به لحاظ كم

 رو به فزوني گذاشته وشروع به تغذيه از تشد بهاي  تغذيه
نمايد اين خسارت در عرصه به سه  ساقه نهالهاي بنه مي
 3-5 قطع ساقه نهالها از ارتفاع شكل كامالً متفاوت

سانتيمتري ساقه، قطع نهالها از سطح خاك و تغذيه از گياه 
 .قابل رؤيت استاز منطقه يقه 

نه بستگي كامل به حضور گياه پرستار تجديد حيات ب
ويژه تنگرس در اشكوب  ههاي بادام وحشي ب از جمله گونه
هنگامي كه بذر درختان به طور عادي يا . زيرين دارد

افتند  ها مي ها و بوته توسط پرندگان در داخل اين درختچه
كليه شرايط سبز شدن آن از قبيل رطوبت، خاكبرگ، 

ور خورشيد فراهم بوده و هوموس و مصونيت از تابش ن
، دام و جانوران مصون  پس از سبز شدن از هجوم پرندگان

 گياه پرستار خشك و ،د و پس از استقرار كاملنمان مي
 ، جهرميمرتضوي (دهد نهال بنه مي جاي خود را به نو

1367(.    
 مهمترين عوامل بازدارنده صرفنظر از موارد فوق

توان در   در طبيعت را ميماني نهالهاي بنه استقرار و زنده
طول دوره خشكي و عدم ريزش نزوالت جوي در طي 
دوره رويش، نامنظم بودن پراكنش بارندگي، چراي دام و 

زني و  هاي جنگلي، قطع و سرشاخه حضور آن در عرصه
تهيه چوب سوخت، آفات و عوامل بيماريزا و حضور 

 .جوندگان جستجو نمود
 ياء جنگلهاي بنه موفقيت در امر احبرايدر نهايت 

 :شود موارد زير پيشنهاد مي
سازي جنگلهاي بنه از طريق كشت مستقيم         احيا و غني   -

آميز خواهد بود كـه كشـت بـذر در            بذر زماني موفقيت  

هـاي پرسـتار صـورت        پناه درختان مادري و يـا گونـه       
حاصـل  در منـاطقي    توفيق كشت مسـتقيم بـذر        .پذيرد
 مناســبي گــردد كــه نــزوالت آســماني از پــراكنش مــي

برخوردار بوده و به واسطه وجود پوشش در اشـكوب          
ايـن توصـيه       بنـابر  .فوقاني تبخير كمتري صورت گيـرد     

شود در مناطقي كـه كشـت بـذر بـه طـور مسـتقيم                 مي
گيرد، به پراكنش بارندگي در فصل رويـش          صورت مي 
 .توجه گردد

 در اواخـر پـاييز انجـام گـردد تـا تيمـار              هاركشت بـذ   -
 قبل از كشت  ها طبيعي انجام و بذر    دهي در عرصه    سرما

 .كش ضد عفوني گردند  قارچبا تركيبهاي

هاي جنگلـي از طريـق كشـت     سازي عرصه احيا و غني  -
ي برخوردار است و با توجه      زيادنهال از هزينه اجرايي     

به وسعت جنگلهاي بنه از نظر اقتصادي در مقايسـه بـا     
 هرچنـد   ،باشـد   كشت مستقيم بذر مقرون به صرفه نمي      

 در اين آزمايش بنا به وجود مسائل خـاص اقليمـي            كه
 .كشت بذر توفيقي نداشته است

ا در روشهاي كشت    ماني نهاله   با توجه به وضعيت زنده     -
توان چنين انتظار داشت      اعمال شده در اين آزمايش مي     

  سهولت انجام كار در ميـان      كه از نقطه نظر اقتصادي و     
ــ  ا روشــهاي مــورد آزمــايش مناســبترين روش شــيار ب

اي و  آهن بوده و پـس از آن روشـهاي چالـه كاسـه      گاو
 چاله معمولي قرار گرفته و روش بانكت بـا توجـه بـه            

 در آخـرين رتبـه      هاي مربوط   صرف وقت زياد و هزينه    
 .گيرد قرار مي

در هر دو تيمار بذر ونهال، اعمال مراقبتهـاي ويـژه در             -
طول دوره استقرار نهالهاي حاصـل از كشـت مسـتقيم           

كاري ضروري اسـت تـا بتـوان بقـا آنهـا را              لبذر و نها  
سـازي جنگلهـا كمـك        تضمين و در نهايت به امر غني      
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وسيله بـذر و يـا نهـال احيـا و            ههايي كه ب    عرصه .نمود
گردند با توجه به سرشت گونه بنه و كند           سازي مي   غني

 سال كامالً قرق    15 -20رشد بودن آن بايد براي مدت       
 تا فرصت كافي براي     شده و از چراي دام مصون بماند      

 . استقرار پيدا كند
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Abstract 
 
Although Zagros forests are not important from wood production aspect, but in terms of 
environmental and ecological aspects, by products, soil and water conservation as well as 
shelters for wildlife are very important and play undeniable role in sustaining ecosystem and the 
economy of inhabitants. These forests are habitat of an important tree species, namely wild 
pistachio (Pistacia atlantica). This species has been exploited for its gum for a long time and 
lacks good regeneration due to the absence of seed producing stands. The possibility of 
rehabilitation of pistachio forests was studied through straight seed sowing and seedling 
planting to find the simplest and the most economic way of conserving these forests and to 
prevent further destruction. The research was carried out in a split plot statistical design with 
seed and seedling as the two main treatments and four sub-ordinate treatments such as common 
pitting, bowl pitting, furrow and banquette within Arsenjan site. During the period, germination, 
survival and growth of seedlings were recorded. In addition the presence of pests and diseases 
and the relation between climatic factors and the establishment and survival of seedlings were 
also examined. The results indicate that the rehabilitation of wild pistachio forests through 
seed/seedling plantation was not successful in Fars province due to several limiting factors, 
including low and uneven rainfall, the existence of a long dry period, high evaporation and 
moisture stress during growth season. The failure was more serious in seed sowing. 
Furthermore, cutting and severe pruning of parent trees, presence of livestock in the forest and 
wildlife grazing were other factors which threatened the establishment of new grown seedlings 
in the pistachio forest. However, the presence of seed producing trees, suitable crown cover and 
some shrubs and bushes as nursing plants would enhance the establishment and natural 
regeneration of pistachio forests provided that proper management and conservation of the 
forests are guaranteed.  
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